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VERPAKKING
▪

Flacon van 10 gram

BESCHRIJVING

Pattex Crocodile Power Secondelijm is een glasheldere, vloeibare en supersterke secondelijm. Het speciaal
ontwikkelde flesje zorgt voor nog meer gebruiksgemak.

TOEPASSINGEN

Verlijmingen met Pattex Crocodile Power Secondelijm zijn korte tijd bestand tegen inwerking van water.
Ideaal voor verlijmingen op moeilijk te bereiken plaatsen en breukvlakken. Geschikt voor het verlijmen van
zowel gladde als poreuze materialen, zoals kunststoffen (PVC, ABS, polystyreen), metaal, porselein, hout, kurk,
leder, keramiek, karton, papier en rubber.
* Niet geschikt voor: foto’s, autoruiten, polyethyleen, polypropyleen, Teflon®*, Styropor® (piepschuim), nylon,
en synthetische weefsels. Bij plexiglas® kans op vlekvorming.

PRODUCTVOORDELEN
▪
▪
▪

Het speciaal ontwikkeld flesje en uniek applicatiesysteem garanderen een optimaal gebruiksgemak. De pipet
maakt het mogelijk om de lijm met uiterste precisie aan te brengen en voorkomt contact tussen lijm en vingers.
Door het grote formaat extra voordelig bij meerdere lijmklussen.
De verlijmingen zijn glashelder en tegen kortstondige inwerking van water bestand.

EIGENSCHAPPEN
▪
▪
▪
▪

Samenstelling: Vloeibare Ethyl-cyanoacrylaatlijm.
Viscositeit: 300mPas
Verwerkingstemp: tussen 15 en 30°C bij 30%RLV
Densiteit: 1.08g/cm3
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VERWERKING
▪
▪
▪
▪

▪

Voorbereiding: De te verlijmen materialen moeten schoon, droog en vetvrij zijn en goed aansluiten.
Metalen oppervlakken eerst opschuren.
Eerste gebruik: Verwijder vervolgens enkel de dop.
Dosering: Breng een dunne laag lijm aan op één van de beide oppervlakken.
Verlijming: Voeg vervolgens zorgvuldig de beide oppervlakken samen en druk afhankelijk van het
materiaal 60 seconden stevig aan. Wacht nadien minstens 1 uur alvorens het materiaal opnieuw te
gebruiken. Controleer of het voorwerp goed verlijmt is.
Sluiten: Na gebruik de flacon direct afsluiten.

BIJZONDERHEDEN
De lijm na gebruik goed afsluiten en koel en droog bewaren. Het product rechtop plaatsen. Het
kunststofnaaldje in de dop zorgt voor een luchtdichte afsluiting van de flacon wat een lange houdbaarheid
garandeert.
In ongeopende verpakking 18 maanden houdbaar (20°C).
Voor een volgend gebruik wordt aanbevolen de verpakkingskaart met uitleg te bewaren.
Indien secondelijm niet gereageerd heeft met de ondergrond gebruikt men het beste heet water om de
vlekken te verwijderen.

AANDACHT
Cyano-acrylaat. Gevaarlijk! Kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van
kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Damp niet inademen. Aanraking
met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.

Belangrijk
De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring.
In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedsfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij
in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het
verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard,
tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun
geldigheid.
In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dient Pattex.

www.pattex.nl
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